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Um dos pontos mais 
importantes durante o 
atendimento ao cliente 
é saber se comunicar, o 
que vai além de usar o 

Português 
corretamente.
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1. Partido do pressuposto da importância da boa impressão na
apresentação explique:

a) A importância da utilização da uniformização para uma boa impressão.

b) Que diferença que o uma aperto de mão firme ou frouxo pode
promover na interação cliente-empresa.
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• A importância da utilização da uniformização para uma boa 
impressão.
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• A uniformização, além de oferecer boa
comunicação e identificação, também traz
outros benefícios:

• segurança em situações de risco,

• conforto,

• autoestima dos funcionários,

• boa impressão do público externo em
relação à imagem da empresa.



• Que diferença que o uma aperto de mão firme ou frouxo pode promover na
interação cliente-empresa.
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• Apresentar técnicas para apresentação pessoal;

• Aprender algumas técnicas para Postura de Atendimento:

• Tom de Voz;

• Saber Escutar;

• Agilidade;

• Calor no atendimento.
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• A voz é carregada de magnetismo e como tal, traz
uma onda de intensa vibração;

• O tom de voz e a maneira como dizemos as palavras,
são mais importantes do que as próprias palavras;
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• De que formas e tons 
podemos falar essa frase:
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“A sua televisão deveria sair hoje 
do conserto, mas por falta de 

uma peça, ela só estará pronta na 
próxima semana”



• De acordo com a maneira que dizemos e de acordo
com o tom de voz que usamos, vamos perceber
reações diferentes do cliente.

• Se dizemos isso com simpatia, naturalmente nos
desculpando pela falha e assumindo uma postura
de humildade, falando com calma e num tom
amistoso e agradável, percebemos que a reação do
cliente será de compreensão.
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• Por outro lado, se a mesma frase é dita de forma
mecânica, estudada, artificial, ríspida, fria e com
arrogância, poderemos ter um cliente reagindo
com raiva, procurando o gerente, gritando.

• As palavras são símbolos com significados
próprios. A forma como elas são utilizadas
também traz o seu significado e com isso, cada
palavra tem a sua vibração especial.
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• Você acha que existe 
diferença entre OUVIR e 

ESCUTAR ? 

13



• Se você respondeu que NÃO, você errou.

• Escutar é muito mais do que ouvir, pois é captar o verdadeiro
sentido, compreendendo e interpretando a essência, o conteúdo
da comunicação.
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• O ato de ESCUTAR está diretamente relacionado com a nossa capacidade de
perceber o outro.

• E, para percebermos o outro, o cliente que está diante de nós, precisamos
nos despojar das barreiras que atrapalham e empobrecem o processo de
comunicação.
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2. Entender o lado HUMANO

Conhecendo as necessidades dos clientes, aguçando a capacidade de perceber o
cliente.

Para entender o lado humano, é necessário que este profissional tenha uma
formação voltada para as pessoas e goste de lidar com gente.

Se espera que ele fique feliz em fazer o outro feliz, pois para este profissional, a
felicidade de uma pessoa começa no mesmo instante em que ela cessa a busca de
sua própria felicidade para buscar a felicidade do outro.
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• São exemplos de barreiras que atrapalham e empobrecem o processo de
comunicação:

• Os nossos PRECONCEITOS;

• As DISTRAÇÕES;

• Os JULGAMENTOS PRÉVIOS;

• As ANTIPATIAS
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• Para interagirmos e nos comunicarmos a contento, precisamos compreender
o TODO, captando os estímulos que vêm do outro, fazendo uma leitura
completa da situação.

• Precisamos querer escutar, assumindo uma postura de receptividade e
simpatia, afinal, nós temos DOIS OUVIDOS E UMA BOCA, O QUE NOS
SUGERE QUE É PRECISO ESCUTAR MAIS DO QUE FALAR.

18



• Quando não sabemos escutar o cliente:

• interrompendo-o,

• falando mais que ele,

• dividindo a atenção com outras situações

• tiramos dele, a oportunidade de expressar os seus verdadeiros anseios e
necessidades e corremos o risco de aborrecê-lo, pois não iremos conseguir
atende-las.
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• A mais poderosa forma de escutar é a empatia ( que vamos conhecer mais
na frente ).

• Ela, nos permite escutar de fato, os sentimentos por trás do que está sendo
dito, mas, para isso, é preciso que o atendente esteja sintonizado
emocionalmente com o cliente.

• Esta sintonia se dá através do despojamento das barreiras que já falamos
antes.
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• Atender com agilidade significa ter rapidez sem perder a qualidade do
serviço prestado.

• A agilidade no atendimento transmite ao cliente a ideia de respeito. Sendo
ágil, o atendente reconhece a necessidade do cliente em relação à utilização
adequada do seu tempo.
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• Quando há agilidade, podemos destacar:

1. o atendimento personalizado;

2. a atenção ao assunto;

3. o saber escutar o cliente;

4. cuidar das solicitações e acompanhar o cliente durante todo o seu
percurso na empresa.
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• O atendimento caloroso evita dissabores e situações constrangedoras, além
de ser a comunhão de todos os pontos estudados sobre postura.

• O atendente escolhe a condição de atender o cliente e para isto, é preciso
sempre lembrar que o cliente deseja se sentir importante e respeitado. Na
situação de atendimento, o cliente busca ser reconhecido e, transmitindo
calorosidade nas atitudes, o atendente satisfaz as necessidades do cliente de
estima e consideração.
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• Ao contrário, o atendimento áspero, transmite ao cliente a sensação de
desagrado, descaso e desrespeito, além de retornar ao atendente como
um bumerangue.

• O EFEITO BUMERANGUE é bastante comum em situações de atendimento,
pois ele reflete o nível de satisfação, ou não, do cliente em relação ao
atendente. Com este efeito, as atitudes batem e voltam, ou seja, se você
atende bem, o cliente se sente bem e trata o atendente com respeito. Se
este atende mal, o cliente reage de forma negativa e hostil.
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• O cliente não está na esteira da linha de
produção, merecendo ser tratado com
diferenciação e apreço. Precisamos ter em
atendimento, pessoas descontraídas, que
façam do ato de atender o seu verdadeiro
sentido de vida, que é SERVIR AO PRÓXIMO.
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• Atitudes de apatia, frieza, desconsideração e hostilidade, retratam bem a
falta de calor do atendente. Com estas atitudes, o atendente parece estar
pedindo ao cliente que este se afaste, vá embora, desapareça da sua frente,
pois ele não é bem vindo.

• Assim, o atendente esquece que a sua MISSÃO é SERVIR e fazer o cliente
FELIZ.
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Estudo Dirigido da Aula

1. Pensando na interação cliente e profissional de atendimento, cite
exemplos de gíria que devem ser evitar durante o atendimento?

2. Qual a diferença de saber escutar e saber ouvir?

3. Pesquise ferramentas tecnológicas para melhorar a agilidade no
atendimento
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